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Reportatge

Estafes a Internet

Quan ens connectem  a la xarxa molts cops no som 
conscients que s'hi poden produir moltes estafes i 
fraus. En molts casos aquests fraus estan relacionats 
amb els cibercomerciants, però no són ells sols els 
responsables  d'aquests  actes,  també  hi  ha  molts 
internautes que s'aprofiten de les deficiències legals 
existents en el comerç electrònic per treure'n partit 
il·legal d'això. 

Podem distingir 10 tipus de fraus:

1. Fraus en subhastes.

Després d'enviar els diners en què s'ha adjudicat la 
subhasta, es rep un producte les característiques no 
es corresponen amb les  promeses,  i  fins  i  tot  un 
producte que no té cap valor.

2. Estafes d' ISP (Proveïdors de Serveis 
d'Internet)

És  bastant  freqüent  que  els  clients  poc  experts 
subscriguin contractes on-line sense haver llegit les 
clàusules.

3. Disseny / Promocions de llocs web.

Solen produir-se càrrecs inesperats en la factura del 
telèfon per serveis que mai es van sol·licitar ni es 
van contractar.

4. Abús de targetes de crèdit.

Se sol·licita el número de la targeta de crèdit amb 
l'única  finalitat  de  verificar  la  seva  edat,  i 
posteriorment  se  li  realitzen  càrrecs  de  difícil 
cancel·lació.

5. Màrqueting Multinivell o Xarxes Piramidals.

Es promet fer molts diners comercialitzant productes 
o  serveis,  ja  sigui  un mateix  o  els  venedors  que 
nosaltres reclutem, però realment els nostres clients 
mai  són  els  consumidors  finals  sinó  altres 
distribuïdors.

6. Oportunitats de Negoci i Estafes del tipus 
"Treballi des de casa".

S'ofereix l'oportunitat de treballar des de la llar i ser 
el  seu propi  cap  ensenyant  uns  plans  d'ingressos 
molt elevats. És clar que per començar és necessari 
invertir  en  la  compra  d'alguna  maquinària  o 
productes que mai tenen sortida.

7. Plans d'Inversió per fer-se ric ràpidament.

Promeses  de  rendibilitats  molt  altes  i  prediccions 
financeres  amb  seguretat  absoluta  sobre  estranys 
mercats.

8. Fraus en viatges o paquets vacacionals.

Consisteix  a  vendre  viatges  i  allotjaments  d'una 
qualitat superior al servei.

9. Fraus telefònics.

Un  sistema  bastant  estès  en  els  llocs  de  sexe 
consisteix a demanar al client que baix un programa 
i  l'instal·li  al  seu ordinador  amb la  finalitat  que li 
permeti  entrar  gratuïtament  al  web.  Però  el  que 
passa  és  que,  sense  el  seu  permís,  el  programa 
marca un número internacional de pagament (tipus 
906 a Espanya).

10. Fraus en recomanacions sanitàries.

Receptes miraculoses per a curar qualsevol malaltia 
es  troben  freqüentment  en  la  Xarxa,  la  majoria 
d'elles sense cap suport mèdic o control d'autoritats 
sanitàries.


